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در كشورهاي عربستان سعودي، بحرين  حقوق بشرمربوط به موارد نقض گزارش تحوالت  نيا در
ها در ساير كشورهاي منطقه، از سوي اين دولت حقوق بشرو امارات متحده عربي و موارد نقض 

ها و اخبار ها، بيانيهبر اساس مقاالت، گزارش، 1397 ه نخست مردادماههفتو هفته آخر تير در 
مورد ، 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازمانآشكار به دست

  ت:اس ريخالصه به شرح ز صورتبه يبررس نيمهم ا يقرار گرفته است. محورها يبررس

  

  ر عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربيد حقوق بشرالف) موارد نقض 

  عربستان سعودي*

، مبني بر 1397 مردادماه 3انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -1
سال  9هاي عربستان سعودي، به تحمل محكوم شدن يك شهروند بحريني توسط يكي از دادگاه

ثباتي در ساختار راي برادر تحت تعقيب خود، و ايجاد بيحبس، به اتهام فراهم آوردن كمك مالي ب
اجتماعي و انسجام ملي كشور، با مشاركت جستن در تظاهرات برپا شده در اعتراض به حاكمان 

نشين در شرق عربستان)، همچنين رأي اين دادگاه به اخراج او از (شهر شيعه 2سعودي، در قطيف
  ؛3جاد ممنوعيت براي ورود مجدد وي به عربستاناين كشور پس از گذراندن دوران حبس و اي

                                                            
 Officeدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (. 1 of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Human 

Rights (OHCHR)وشيتدپرس (خبرگزاري اس )؛Associated Press) ؛ شبكه خبري العربيه(The New Arab ؛ خبرگزاري عربستان(
)؛ سازمان Nahar Net)؛ سايت خبري نهار نت (Agence France‐Presse)؛ خبرگزاري فرانسه (Saudi Press Agencyسعودي (

 Thomson Reutersبرگزاري رويترز ()؛ خDoctors Without Borders, Médecins Sans Frontièresپزشكان بدون مرز (

Foundationالملل ()؛ سازمان عفو بينAmnesty  International ( يونيسف، صندوق كودكان ملل متحد)؛United Nations 

Children's Fund (UNICEF)بان حقوق بشر ()؛ ديدهHuman Rights Watch ( مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين)؛Bahrain 

Institute  for  Rights  and Democracy  (BIRD)) ؛ شبكه خبري الجزيره(Aljazeeraپژوهشي جوريست، –سايت خبري  )؛ 
)؛ سايت بحرين ميرور UN News( سايت خبري سازمان ملل)؛ Jurist, University of Pittsburghوابسته به دانشگاه پيتزبورگ (

)Bahrain Mirror بحرين ( مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در)؛Americans for Democracy & Human Rights 

in Bahrain (ADHRB) مركز حقوق بشر امارات متحده عربي ()؛Emirates Centre for Human Rights (ECHR) و انجمن (
  ).Association for victims of Torture in UAEقربانيان شكنجه در امارات متحده عربي (

٢. Qatif 
  رين ميرور. قابل بازيابي در لينك:گزارش سايت بح. 3
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، در روز 4انتشار گزارش از سوي شبكه خبري العربيه، به نقل از خبرگزاري عربستان سعودي -2
، مبني بر اعدام هفت تن از زندانيان محكوم به مرگ در اين كشور، به اتهام 1397 تيرماه 26شنبه سه

تن از شهروندان كشور چاد و يك تن با  3عربستاني،  شهروند 3قتل و قاچاق مواد مخدر، شامل 
هاي انجام شده در عربستان در سال جاري ميالدي، به مليت لبناني و از اين رو، رسيدن تعداد اعدام

هاي : اين در حالي است كه كارشناسان و فعاالن حقوق بشر، بارها در مورد برگزاري دادگاه5نفر 73
  6.7اندور ابراز نگراني كردهعادالنه و منصفانه در اين كش

  

  بحرين*

لب ، مبني بر س1397 مردادماه 5وز جمعه ربان حقوق بشر، در انتشار گزارش از سوي ديده -1
سوي  هاي اجرايي و يا احكام صادره ازتابعيت از صدها تن از شهروندان بحريني، توسط فرمان

ه اندن اين حق ب، و لزوم بازگردميالدي تاكنون 2012ال سهاي كيفري اين كشور، از دادگاه
  شهروندان بحريني.

                                                                                                                                                                          
 http://www.bahrainmirror.com/en/news/48598.html 
٤. Saudi Press Agency 

الزم به يادآوري است كه كشور عربستان سعودي با توجه به محكوم كردن تمامي مظنونان متهم شده به جرائمي چون، تروريسم، قتل،  .5
زارش گاده و به ختصاص دمخدر، به اعدام، يكي از باالترين آمار اين مجازات در جهان را به خود اتجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد 

  قرار گرفته است؛، پس از چين و ايران در رتبه سوم 2017، در سال المللسازمان عفو بين
  گزارش شبكه خبري العربيه، به نقل از خبرگزاري عربستان سعودي. قابل بازيابي در لينك:. 6

 https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/7/17/saudi‐arabia‐executes‐seven‐people‐in‐one‐day 
، 1397 ماهبهشتيارد، در روز شنبه اول »عربستان –بشر اروپا سازمان حقوق«هاي پيشين: انتشار گزارش از سوي تحول مرتبط در گزارش. 7

و  2017 سال خستندر سه ماهه نفر  22ميزان اعدام (گردن زدن) در عربستان سعودي، با توجه به اعدام درصدي  27مبني بر افزايش 
پاكستان، ر ازجمله، نفر با تابعيت كشورهاي ديگ 17نفر با تابعيت عربستاني و  21(شامل  2018ت سال نفر در سه ماهه نخس 39اعدام 

ا تأكيد بر ب، عربستان ياسي دراشاره به اجراي حكم اعدام عليه زندانيان سو يك نفر نيز بدون تابعيت)؛  مصر، نيجريه، اردن، لبنان و سوريه
جازات ماجراي  ازجمله، هاي عادالنه در اين كشورگسترده اصول محاكمه فقداندر عربستان و اي در ساختار عدالت نواقص ريشهوجود 

)؛ 2018سال  نخستهاي انجام شده در سه ماهه اعدام از درصد 53(المللي قوانين حقوقي بين اعدام براي اتهامات سبك، بنا بر
صول شروط و ا و نقض از حق دفاع از خود هاآنمحروم كردن  گيري مسئوالن سعودي از متهمان از طريق شكنجه و اجبار واعتراف

 ريغم ئمتهمان به جراجمله سال)، از 18نفر زير  8تن با خطر اعدام (شامل  42حكم اعدام؛ مواجه بودن  هايمحاكمه عادالنه در پرونده
ه ب ازرگانانبشكان و علماي ديني و پزجمله ؛ متهم كردن نخبگان جامعه، ازدر ارتباط با آزادي بيان يا مشاركت در تظاهرات ،خطرناك

در شور كقيم اين جان شمار رو به افزايش شهروندان سعودي و اتباع خارجي مو در خطر بودن » جاسوسي براي ايران و گسترش تشييع«
  ؛2018سه ماه اول سال 
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، در خصوص سلب تابعيت از 8آمار ارائه شده از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين الف)
بسياري از مدافعان  ازجمله، 2018نفر تنها در سال  232تن از شهروندان بحريني، شامل  738

مذهبي، طي روندهاي فاقد پشتوانه قانوني و نگاران و علماي حقوق بشر، فعاالن سياسي، روزنامه
  از بحرين؛ هاآنتبديل كردن اين افراد به شهروندان بدون كشور و يا اخراج 

احتمالي  بان حقوق بشر، مبني بر قصدذكر اظهارات اريك گلدستين؛ معاون دفتر خاورميانه ديده ب)
ورد بر م ، در منطقه و تأكيدبحرين براي كسب رتبه نخست، در زمينه سلب تابعيت از شهروندان

ها آميز آنحات صلمجازات قرار گرفتن بسياري از مردم اين كشور، از اين طريق، تنها به دليل اعتراض
  ؛»رينمسائل مربوط امنيت ملي بح«در قبال حكومت و به ادعاي مقامات اين كشور، به دليل 

ل ااز ابتداي س مدني و يا نظامي، هاياشاره به صدور تمامي احكام سلب تابعيت توسط دادگاه ج)
اين  هاي انجام شده درجاري ميالدي تاكنون، وجود موارد فاحش نقض حقوق بشر در روند محاكمه

فتن ويژه در دوران بازجويي و در زمان گرها (ازجمله، عدم دسترسي متهمان به وكيل مدافع، بهدادگاه
  ون؛تاكن 2011متي مردم كشور از سال ضدحكوويژه پس از سركوب تظاهرات اعترافات اجباري)، به

ز سال اتن از شهروندان اين كشور، پيش  108اشاره به صدور حكم سلب تابعيت مستقيم از  د)
كام، يك از اين اح، از طريق صدور فرمان سلطنتي و يا دستور وزارت كشور و لغو نشدن هيچ2018

  ر در اين خصوص؛برخورداري متهم از حق ارائه درخواست تجديدنظ رغمبه

لب سحكام ااشاره به آمار ارائه شده از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، مبني بر صدور  ه)
 115تابعيت از  ماه مه سال جاري ميالدي، ازجمله سلب 25تا  15تن از متهمان، از  128تابعيت براي 

تن  8خراج اوهي، همچنين تن از شهروندان بحريني تنها با صدور يك حكم و برگزاري يك دادگاه گر
  ها به عراق؛از كشور و تبعيد آن 2018افراد از ابتداي سال اينگونه از 

اشاره به اقدامات مقامات بحرين در زمينه زنداني و يا تبعيد كردن مدافعان برجسته حقوق بشر،  و)
شدن روند قانوني و حقوقي، همچنين متوسل  هرگونهپس از برگزاري جلسات محاكمه عاري از 

                                                            
٨. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
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، ارعاب و تهديد، زنداني كردن و سوء رفتارهايي چون، آزار و اذيت و مقامات اين كشور به روش
  ؛9مورد پيگرد قانوني قرار دادن اعضاء خانواده و خويشاوندان اين افراد

، در 1397مردادماه  4شنبه ، در روز پنجكميته حقوق بشر سازمان مللانتشار گزارش از سوي  -2
، 10هاي اين نهاد درباره وضعيت حقوق مدني و سياسي بحرين و برخي ديگر از كشورهازمينه يافته

موارد  ، در اين راستا11المللي حقوق مدني و سياسيها به اجراي كنوانسيون بينو ميزان پايبندي آن
  اند:ذيل در خصوص گزارش ادواري بحرين مطرح شده

رو به وخامت نهادن وضعيت حقوق مدني و سياسي در بحرين در دو سال گذشته و نقض  الف)
 12ملي حقوق بشر نهادعدم برخورداري  ازجملهگسترده حقوق بشر توسط حكومت اين كشور، 

مورد محاكمه قرار گرفتن شهروندان در  ) از استقالل رأي الزم،2014(مستقر در منامه از سال 
هاي الزم جهت حضور و مشاركت مسلمانان شيعه در هاي نظامي و فراهم نبودن فرصتدادگاه
  هاي سياسي و اجتماعي؛عرصه

ا بابراز نگراني عميق كميته حقوق بشر در خصوص استفاده حكومت از قوانين مبارزه  ب)
ي و تگيراستاي سركوب هر چه بيشتر آزادي بيان و دستروريسم، جرائم سايبري و مطبوعات در ر

  مداران؛نگاران و سياستبازداشت خودسرانة فعاالن، روزنامه

هاي منصفانه و تحقيقات تأكيد كميته حقوق بشر سازمان ملل بر موارد نقض معيارهاي محاكمه ج)
ها، عمال شكنجه در زندانمبني بر ا دريافت شدههاي پاياني آن، ابراز نگراني جدي در زمينه گزارش

شده تحت شكنجه يا فشار، ، صدور احكام اعدام بر مبناي اعترافات گرفته»13زندان جو« ويژهبه
ايجاد محدوديت براي دسترسي مظنونان به وكيل مدافع، مطلع نساختن افراد از حقوق خود پيش از 

طرف و مواجه قل و بيدستگيري و زنداني شدن، عدم برخورداري مظنونان از هيأت منصفه مست

                                                            
  . قابل بازيابي در لينك:بان حقوق بشرگزارش ديده. 9

 https://www.hrw.org/news/2018/07/27/bahrain‐hundreds‐stripped‐citizenship 
  از جمله، الجزاير، گامبيا، ليتواني و جمهوري دموكراتيك خلق الئوس .10

١١. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
١٢. National Institution for Human Rights (NIHR) 
١٣. Jau Prison 
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ازدحام جمعيت در يك سلول، عدم رعايت  ازجملهها، شدن زندانيان با شرايط غيرانساني در زندان
  نكات بهداشتي و عدم دسترسي كافي به آب آشاميدني؛

 سترس،درآوردن ساز و كاري قابل د اجرادرخواست اين كميته از مقامات بحرين براي به  د)
شدن قع نيت از موارد اعمال شكنجه، حصول اطمينان از مورد پذيرش وامستقل و مؤثر براي شكا

هاي بنيادين حقوقي، شده تحت  شكنجه در دادگاه، ضمانت كردن تمامي تضميناعترافات گرفته
 والل كامل ها و اتخاذ تمامي تدابير الزم جهت حمايت از استقمورد نظارت قرار دادن شرايط زندان

  ه؛قوه قضايي بودن طرفبي

ختران دوادار شدن  ازجملهوق بشر در زمينه رعايت حقوق زنان، هاي كميته حقاشاره به دغدغه ه)
ه بهاي اجباري، عدم برخورداري زنان از حق برابر در انتقال مليت خود نوجوان به ازدواج

هاي تيامدن فرصنمردساالرانه در جامعه و در نتيجه فراهم  شدتبهفرزندانشان، وجود ساختارهاي 
هاي سياسي و اجتماعي و درخواست اين نهاد از نقش در عرصه يالزم براي زنان جهت ايفا

ا له بمقامات بحرين براي تحكيم تدابير الزم جهت حصول اطمينان از تساوي جنسيتي و مقاب
  آميز عليه زنان؛الگوهاي مردساالرانه و پدرساالرانه و لغو كردن تمامي قوانين تبعيض

هاي شديد بر حق آزادي بيان، اني اين نهاد حقوق بشري در زمينه اعمال محدوديتابراز نگر و)
آميز و حق آزادي عقيده، آزار و اذيت و ارعاب و تهديد منتقدان حق برگزاري تجمعات مسالمت

هاي حقوق هاي سياسي، منحل نمودن تمامي احزاب مخالف سياسي و سازمانحكومت و شخصيت
هاي فراقانوني و صدور احكام اعدام، استفاده از تدابير مبارزه مال خشونتبشري، افزايش ميزان اع

با تروريسم عليه مدافعان حقوق بشر و فعاالن سياسي، مورد هدف قرار دادن و تعطيل كردن تنها 
راهي  عنوانبهگيري از ابزار سلب تابعيت )، بهره14روزنامه مستقل چاپ شده در اين كشور (الوسط

هروندان تنها به جرم برخورداري از حقوق اساسي خود، استفاده بيش از اندازه و براي مجازات ش
آميز و تداوم يافتن فرهنگ كننده در تظاهرات صلحنامتناسب از زور عليه شهروندان مشاركت

  معافيت از مجازات براي مقامات كشور؛

                                                            
١٤. Al‐Wasat 
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سي به ادت و عدم دسترهايي در زمينه حق عبتأكيد بر مواجه شدن شيعيان بحرين با محدوديت ز)
ات هاي سياسي و اجتماعي برابر با ديگر شهروندان، درخواست كميته حقوق بشر از مقامفرصت

خورداري ل بربحريني براي آزاد كردن بدون قيد و شرط تمامي افراد دستگير و زنداني شده به دلي
ات ينه اتهامالمللي در زمآميز از حقوق خود، لزوم انجام تحقيقات الزم مطابق با معيارهاي بينصلح

آميز در يضوارده به نيروهاي امنيتي در خصوص كشتن شهروندان، همچنين لغو تمامي اقدامات تبع
و ايفاء  هاي برابر براي شيعيان جهت حضور يافتنزمينه آزادي دين و عقيده و فراهم آوردن فرصت

  هاي سياسي و اجتماعي؛نقش در عرصه

مند، گسترده و فاحش حقوق بشر در سازمان ملل بر موارد نقض نظامتأكيد كميته حقوق بشر  ح)
توجهي به موازين بحرين، ناديده گرفتن حقوق مدني و سياسي از سوي مقامات اين كشور و بي

حصول اطمينان از ارتقا  منظوربهالمللي حقوق بشر و لزوم انجام اصالحات گسترده و ساختاري بين
نظر از نژاد، مذهب، اسي براي تمامي شهروندان بحريني، صرفو حمايت از حقوق مدني و سي

  ؛15هاآنعقيده يا جنسيت 

، مبني بر 1397 مردادماه 3انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، در روز چهارشنبه  -3
، رئيس دادسراي جرائم تروريستي، در خصوص مورد محاكمه قرار 16اظهارات احمد الحمادي

دان بحرين به اتهام آتش زدن خودرويي امنيتي، بر پايه اظهارات شفاهي تن از شهرون 8گرفتن 
هاي رياست مشتمل بر شهادت شاهدان و اعترافات مظنونان، مدارك و شواهد فني و گزارش

هاي كيفري، همچنين اشاره به اظهارات مظنونان اين پرونده در خصوص تحت شكنجه بازجويي
به اعتراف و متهم  هاآنوزارت كشور براي وادار كردن  قرار گرفتن از سوي مقامات دادرسي و

هاي حقوق بشري از حكومت بحرين براي به اين جرائم و تأكيد بر درخواست سازمان هاآننمودن 
متوقف ساختن روند استفاده از شكنجه و صدور مجوز براي گزارشگر ويژه در امور شكنجه، براي 

                                                            
  گزارش كميته حقوق بشر سازمان ملل. قابل بازيابي در لينك: . 15

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BHR/CCPR_C_BHR_CO_1_31860_E.pdf 
١٦. Ahmed Al‐Hammadi 
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هاي صورت گرفته با اين اقدام، از سوي مقامات لفترغم تمامي مخابازديد از اين كشور، به
  ؛17بحريني تاكنون

، چاپ لندن، »)شهروند(« 18انتشار گزارش از سوي سايت بحرين ميرور، به نقل از نشريه مواطن -4
، 19، مبني سلب تابعيت مقامات بحرين از دكتر عبدالهادي خلف1397 مردادماهدر روز دوشنبه اول 

شناسي دانشگاه لوند سوئد و تبديل كردن منزل و زادگاه وي به جامعهمعارض بحريني و استاد 
اطالعي او از داليل ابراز بي ؛ادعايي حفظ ابنيه تاريخي منامه منظوربهسايت ميراث فرهنگي، 

حكومت براي سلب تابعيت از وي، با توجه به عدم دريافت نامه رسمي در اين زمينه و تأكيد وي 
ها و مي فرآيندهاي اين تحول، همچنين تأكيد بر افزايش ميزان سركوبگريبر غيرقانوني بودن تما

وقفه وي براي تبديل بر مردم اين كشور و تالش بي آنظلم و ستم اعمال شده از سوي پادشاه 
  .20هويتكردن بحرين به كشوري بي

  

  امارات متحده عربي*

 مردادماه 3در روز چهارشنبه ، 21انتشار گزارش از سوي مركز حقوق بشر امارات متحده عربي -
 22از سوي انجمن قربانيان شكنجه در امارات متحده عربي كمپيني، در خصوص آغاز 1397

آگاهي عمومي در زمينه اعمال  ينهاد مستقر در ژنو)، مبني بر ارتقا(سازمان حقوق بشري مردم
توجهي مقامات به موارد نقض حقوق تماتيك در اين كشور و تداوم يافتن بيسيس صورتبهشكنجه 

با تالش حاكميت براي نشان دادن تصويري مدرن و ليبرال از اين كشور  زمانهمبشر و يا انكار آن، 
  اي پر زرق و برق و جذاب:و پنهان كردن واقعيات پشت پرده

                                                            
  ابي در لينك:گزارش سايت بحرين ميرور. قابل بازي .17

 http://www.bahrainmirror.com/en/news/48596.html 
١٨. Muwaten 
١٩. Abdulhadi Khalaf 

  گزارش سايت بحرين ميرور، به نقل از نشريه مواطن. قابل بازيابي در لينك:  .20
http://www.bahrainmirror.com/en/news/48601.html 
٢١. Emirates Centre for Human Rights (ECHR) 
٢٢. Association for victims of Torture in UAE 
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و  هافتاررسوء ر زمينه اعمال شكنجه و ساير تأكيد بر تداوم يافتن اقدامات سيستماتيك د الف)
  هاي امارات؛برخوردهاي غيرانساني در زندان

قوق بشر حفعان اشاره به دستگيري خودسرانه بسياري از شهروندان، فعاالن، معارضان سياسي و مدا ب)
در  هادن آنداخلي و خارجي، بدون برخورداري از امكان برقراري ارتباط با جهان خارج و قرار دا

  هاي ناعادالنه بر مبناي اعترافات به دست آمده تحت شكنجه؛معرض محاكمه

ود از خنيت تأكيد بر توسل به ابزار شكنجه از سوي مقامات امنيتي با اطمينان خاطر از مصو ج)
  ؛پوشي مقامات كشور از اين اقدامات و يا حتي ترغيب آنمجازات و چشم هرگونه

رج، ه جهان خابدون امكان دسترسي ب هاآنمبني بر بازداشت كردن اشاره به شهادت زندانيان  د)
ن، زندانيا به اعدام، محروم كردنشان از خواب و غذا، تحقير كردن و ضرب و شتم هاآنتهديد 

 وهاي الكتريكي، تعرض جنسي به زندانيان از سقف، قراردادنشان در معرض شوك هاآنآويختن 
حضور  بندان خود و يا در برخي مواقع دره شكنجه شدن ديگر همبه مشاهده نحو هاآنوادار كردن 

  سياسي كشور؛ نمأموران ارشد و رهبرا

بر  أكيدتابراز نگراني اين انجمن در خصوص گسترش اعمال شكنجه در امارات متحده عربي و  ه)
اين ر شر دفرارسيدن زمان مناسب براي محكوم كردن اين اقدامات و مقابله با نقض فاحش حقوق ب

  كشور؛

و آگاه نمودن  هاآنتأكيد بر اهميت ممانعت به عمل آوردن از انجام اين اقدامات، محكوم كردن  و)
دفاع از حقوق افراد محروم شده از تمامي  باهدفهاي جمعي و عموم مردم از اين تحوالت، رسانه

  23.24شئون انساني و ناتوان از رساندن صداي خود به ديگران

                                                            
تير  5شنبه المللي عدالت و حقوق بشر، مستقر در ژنو، در روز سهسوابق اين تحول در گزارش پيشين: انتشار گزارش از سوي مركز بين .23

نگاشتن اندانيان و ناديده ي در زمينه حقوق زالمللز قربانيان شكنجه، مبني بر نقض موازين بيناالمللي حمايت ، به مناسب روز بين1397ماه 
و  ها، از جمله الراضينهاي زنان، از جمله الوثبه توسط حكومت امارات متحده عربي و ديگر زندانها، حتي در زندانكرامت انساني آن

ن الوثبه، ان زن در زنداار با زندانيرفتها و سوءالصدر: اعمال شكنجه و بدرفتاري با زندانيان در دوران بازجويي، شرايط نامناسب زندان
داري از ها، ناديده گرفتن حق زندانيان در خصوص برخورفقدان امنيت و عدم برخورداري از شرايط مناسب بهداشتي در اين زندان

ها و نقض آميز براي آنهاي نامناسب و تحقيرآميز بر زندانيان، استفاده از لباسهاي تحقيرهاي بهداشتي و درماني، تحميل بازجوييمراقبت
  .خانواده و يا وكالي خود يحقوق زندانيان در زمينه مالقات و برقراري تماس با اعضا
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از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساير  بشر حقوقب) موارد نقض 
  كشورهاي منطقه

  

  ائتالف به رهبري عربستان در يمن*

  

د)، كان ملل متحصدور بيانيه از سوي دفتر خاورميانه و شمال آفريقاي يونيسف (صندوق كود -1
ها تن از كودكان نو، در خصوص به مخاطره افتادن دسترسي ميلي1397 مردادماه 2شنبه در روز سه

  :يمني به آب، مبني بر

ترين و حياتي ترينبزرگمحكوم كردن شديد حمالت انجام شده (سومين حمله) به يكي از  الف)
  تأسيسات آبي شهر صعده، واقع در شمال غربي يمن، در هفته جاري؛

هزار  10هاي اين تأسيسات و محروم ماندن تأكيد بر تخريب شدن بيش از نيمي از زيرساخت ب)
كودكان، از آب آشاميدني سالم و از اين رو افزايش ميزان  ازجملهتن از مردم اين منطقه،  500و 

  ؛25هاي مختلف و باال رفتن ميزان تلفات ناشي از اين امرمبتال شدن ساكنان اين منطقه به بيماري

غيرنظامي) با هاي خاطرنشان كردن تناقض فاحش اين اقدام (مورد حمله قرار دادن زيرساخت ج)
هاي درگير در اين جنگ، براي المللي و درخواست مجدد از تمامي طرفقوانين بشردوستانه بين

ها و تأسيسات هاي شهري و غيرنظامي، ازجمله سيستمحمله به  زيرساخت هرگونهمتوقف ساختن 
و مراكز درماني و پزشكي و يا انجام عمليات نظامي در نزديكي  ها، مدارس و بيمارستانرسانيآب
  ؛26هاآن

                                                                                                                                                                          
  گزارش مركز حقوق بشر امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك: .24

 http://www.echr.org.uk/news‐campaigns/campaign‐seeks‐raise‐awareness‐use‐torture‐uae 
ميليون تن از كودكان يمني به دليل محروم شدن از دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي در  8,6م به يادآوري است كه تاكنون الز .25

  اند.هاي چون وبا قرار گرفتهمعرض ابتال به بيماري
  نك:بيانيه دفتر خاورميانه و شمال آفريقاي يونيسف (صندوق كودكان ملل متحد). قابل بازيابي در لي .26

 https://www.unicef.org/press‐releases/access‐water‐continues‐be‐jeopardized‐millions‐children‐war‐
torn‐yemen 
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هاي حقوق بشري، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري رويترز، به نقل از سازمان -2
درصدي  25زدگي، با توجه افزايش ، مبني بر نزديك شدن يمن به بحران قحطي1397 مردادماهاول 

ميليون نفر در  8,4ر اين كشور در سال جاري ميالدي (قرار داشتن حدود ميزان گرسنگي حاد د
آستانه گرسنگي) و مورد حمله قرار گرفتن شهر بندري حديده، شاهراه حياتي جهت نقل و انتقال 

ها تن از مردم يمن و از اين رو، پديد آمدن مواد غذايي، آب و كاالهاي ضروري براي ميليون
نظر كردن تعداد هزار تن)، صرف 200بسياري از مردم اين منطقه ( خانمانيبيعواقبي چون، 

ها: به گفته مسئوالن برنامه گري در خيابانتوجهي از آنان از خوردن غذا و افزايش تكديقابل
تغذيه تن دچار سوء 4سال يمني،  5كودك زير  10جهاني غذاي سازمان ملل، در حال حاضر از هر 

  ؛27حاد هستند

، در 1397 هتيرماارش از سوي سازمان ملل، به نقل از سازمان بهداشت جهاني، در انتشار گز -3
  خصوص وخيم بودن وضعيت سالمت شهروندان شهر بندري حديده، مبني بر

 14ي وبا: يماردارا بودن باالترين نرخ به ثبت رسيده در زمينه موارد مشكوك به ابتال به ب الف)
  ؛2017ل ور از آغاز شيوع اين بيماري در ماه آوريل سادرصد كل موارد گزارش شده از سطح كش

 به بيماري مورد ابتال 252مورد مشكوك به ابتال به بيماري ديفتري و  209اشاره به مشاهده  ب)
  سرخك؛

 تنهانه، فكندن زندگيعاملي مؤثر در به مخاطره ا مثابهبهتأكيد بر تشديد منازعات در حديده،  ج)
حياتي،  درصد از ديگر شهروندان متكي به كاالهاي 70ها، بلكه بيماري افراد مبتال شده به اين

ياتي شاهراه ح منزلهبهنقش اين بندر  يهمچون دارو و لوازم پزشكي و بهداشتي: مختل شدن ايفا
  هاي شمالي يمن؛ براي اين شهر و تمامي شهرها و مناطق استان

ت مكرر شهروندان حديده، در پي حمال تن از 328نفر و زخمي شدن  46اشاره به كشته شدن  د)
  به آن؛

                                                            
  گزارش خبرگزاري رويترز. قابل بازيابي در لينك: .27

 https://www.reuters.com/article/us‐yemen‐hunger‐famine/yemen‐close‐to‐famine‐after‐port‐

offensive‐aid‐groups‐warn‐idUSKBN1KE04� 
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تأكيد بر رو به وخامت نهادن وضعيت تغذيه مردم حديده، با توجه به برخوردار بودن از باالترين  ه)
  .28درصد) پيش از آغاز منازعات اخير 25تغذيه (بيش از آمار سوء

، مبني بر 1397 رماهتي 26شنبه انتشار گزارش از سوي خبرگزاري اسوشيتدپرس، در روز سه -4
در  كهزنان و كودكان، در منازعات سنگين  ازجملهتن از شهروندان يمني،  30كم كشته شدن دست

جمهور ، ميان نيروهاي حامي دولت عبد ربه منصور هادي (رئيسوقوع پيوستهبه هاي گذشتههفته
ي انصارا...، در ساحل مستعفي يمن)، به همراه نيروهاي ائتالف عربي به رهبري عربستان و نيروها

شهر بندري حديده)، با توجه به حمالت هوايي مكرر نيروهاي ائتالف به اين منطقه،  ويژهبهغربي (
تن از شهروندان يمني، از ابتداي ماه ژوئيه سال جاري ميالدي  57زخمي شدن ادعاي همچنين 
  .29نيروهاي انصارا... از سويهاي زميني كار گذاشته شده توسط مين

  

  مارات متحده عربي در قطرا*

، 1397 مردادماه(در الهه)، در روز دوشنبه اول  المللي دادگستريديوان بينصدور حكم از سوي  -
اعمال تبعيض عليه قطر و شهروندان «در خصوص شكايت قطر از امارات متحده عربي، در زمينه 

، امارات، بحرين و مصر، ساله اين كشور از سوي كشورهاي عربستانيك در خالل تحريم 30»قطري
  :مبني بر

                                                            
  گزارش سازمان ملل، به نقل از سازمان بهداشت جهاني. قابل بازيابي در لينك: .28

 https://news.un.org/en/story/2018/07/1014391 
  گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس. قابل بازيابي در لينك:  .29

https://www.apnews.com/15cb0c1850aa423eab937c02b4865c73/Officials‐say‐fighting‐in‐Yemen's‐

Hodeida‐kills‐30-
civilians?utm_campaign=Brookings%20Doha%20Center&utm_source=hs_email&utm_medium=email
&utm_content=64498261 

الكار شدن اين شهروندان و مصادره ها از يكديگر، ممنوعممنوعيت ورود شهروندان قطري به خاك امارات و جدا شدن خانوادهاز جمله،  .30
  كننده هر گونه كمك به شهروندان قطريها در اين كشور و تهديد به مورد پيگرد قانوني قرار گرفتن افراد ارائههاي آناموال و دارايي
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، با 31المللي رفع تمامي اشكال تبعيض نژاديبين كنوانسيونمتناقض بودن اقدامات امارات با  الف)
روز، در ماه ژوئن  14توجه به ناگزير ساختن تمامي شهروندان قطري به ترك اين كشور در مدت 

جايي و دواج، تحصيل، آزادي جابهو از اين رو نقض حقوق اين افراد در زمينه از 2017سال 
  عدالت؛ نظامبهدسترسي 

طري ق شدههاي از هم گسسته خانواده يآوردن اعضا گرد همتأكيد بر لزوم ارائه ضمانت براي  ب)
  اماراتي؛ –

ر امارات دصدور مجوز براي دانشجويان قطري جهت تكميل تحصيالت خود  ضرورتبهاشاره  ج)
  متحده عربي؛

  .32زوم رعايت مساوات در دسترسي شهروندان قطري به عدالتتأكيد بر ل د)

  

  عربستان سعودي در قطر*

، در روز دوشنبه 33انتشار گزارش از سوي مركز آمريكا براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين -
هاي سياسي ميان عربستان سعودي و قطر ، در خصوص احتمال منجر شدن تنش1397اول مردادماه 

در سال جاري ميالدي در  هاي رسمي رياضگزارش روزنامهرافيايي، با توجه به به اختالفات جغ
ميان اين كشور و قطر و » 34سلوا«ي ساخت يك كانال آبي به نام زمينه تالش مقامات عربستان برا

  تبديل كردن قطر به يك جزيره، مبني بر

                                                            
٣١. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 

  هاي:وابسته به دانشگاه پيتزبورگ. قابل بازيابي در لينك )Juristپژوهشي جوريست ( –ش خبرگزاري رويترز و سايت خبري گزار .32
 https://www.reuters.com/article/us‐gulf‐crisis‐qatar‐emirates/u‐n‐court‐orders‐uae‐to‐lift‐
measures‐against‐qataris‐idUSKBN1KD1TN 
https://www.jurist.org/news/2018/07/international‐court‐of‐justice‐finds‐uae‐in‐violation‐of‐racial‐

discrimination‐convention/ 
٣٣. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٤. Salwa Canal 
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متر (حدود  20تا  15متر و عمق  200كيلومتر، عرض  60تأمين بودجه اين كانال به طول  الف)
  عربي، ، توسط تجار عربستان سعودي و امارات متحده 35ميليون دالر)، از سلوا تا خورالعديد 750

راي بشور كاشاره به قرار داشتن اين كانال در اراضي سرزميني عربستان و طرح مقامات اين  ب)
 دفن ساخت امكانات رفاهي، ورزشي و تفريحي و همچنين ساخت يك پايگاه نظامي در آن، جهت

  اي عربستان؛اي راكتور هستههاي هستهزباله

طرح در راستاي تبديل كردن قطر به يك جزيره  اين اجرايتأكيد بر هدف محمد بن سلمان از  ج)
هاي سركوبگرانه و و از اين رو، تجديد ساختار نظام امنيتي اين پادشاهي: همراه كردن سياست

آميز داخلي عليه جامعه مدني، مخالفان و معترضان سياسي و رقباي سلطنتي، با خشونت
هاي خود براي تحكيم كميل نمودن تالشت منظوربهجويانه خارجي، هاي متهاجمانه و ستيزهسياست

 صورتبهقدرت مطلقه در سطح منطقه با منزوي ساختن قطر، به شكل ديپلماتيك و سرانجام 
 .36جغرافيايي

  

                                                            
٣٥. Khor Al Adeed 
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